تصــدر هــذه النشــرة القانونيــة مــن قبــل مركــز حمايــة وحريــة الصحفيين  -وحــدة المســاعدة القانونية
لإلعالمييــن «ميــاد»  ،ويه نشــرة تهــدف إىل تقديــم المعلومــات القانونيــة لإلعالمييــن بشــكل أســئلة
وأجوبــة تســعفهم يف التعامــل مــع التحديــات الــي يتعرضــون لهــا يوميــا ًخــال عملهــم اإلعالمــي.

النشرة األوىل
س:١

تبلغــت موعــد جلســة يف دعــوى أقامها
عــي وزيــر الصحــة بخصــوص مــادة صحفيــة قمــت
بكتابتهــا و نشــرها عــى أحــد المواقــع اإللكترونيــة
فهــل يشــترط حضــوري لجلســات المحاكمــة أم أن
مجــرد توكيــل محــام للدفــاع عــي يعفيــي مــن
حضــور جلســات المحاكمــة؟

ج:1

بالســابق كان الزمــا ً عــى الصحــي أو أي مشــتىك عليــه
حضــور كافــة جلســات المحاكمــة ممــا كان يشــكل تعقيــدا ً لســير
الدعــوى الجزائيــة وتاخيرهــا وصــدور االحــكام الغيابيــة و تعطيــل
الصحفييــن عــن اعمالهــم اال انــه وبعــد التعديــل الحاصــل عــى
القانــون فقــد اعــى القانــون الصحــي المشــتىك عليــه مــن حضــور
كافــة جلســات المحاكمــه باســتثناء الجلســة الــي يتــم فيهــا تــاوة
التهمــة عــى الصحــي المشــتىك عليــه و ســؤاله عنهــا وأيضا جلســة
اإلدالء بإفادتــه الدفاعيــة ويف غيرهــا مــن الجلســات يجــوز للمشــتىك
عليــه أن ينيــب محاميــا ًعنــه مــا لــم تقــرر المحكمــة حضــوره بالــذات
تحقيقــا ً للعدالــة.

س:2

اعمــل يف صحيفــة بقســم األخبــار
السياســية وهــذا يتفــق مــع توجهــايت وميــواليت،
وبعــد أكثــر مــن ســنة بــدأت الصحيفــة تغيّــر
توجهاهــا وتخلّــت عــن القســم الســيايس فهــل
يحــق يل تركهــا مــع احتفــايط بحــي بمطالبتهــم
بحقــويق القانونيــة عــن انتهــاء الخدمــة اســتنادآ
إىل تخليهــا عــن األخبــار السياســية؟

ج:2

لقــد نــص قانــون العمــل صراحــة عــى الحــاالت الــي
يحــق للعامــل ان يتــرك العمــل بهــا دون اشــعار مــع احتفاطــه
بحقوقــه القانونيــة عــن انتهــاء الخدمــة ومــا يترتــب لــه مــن
تعويضــات عطــل وضــرر اال ان هــذه الحــاالت وردت حصــرا وليــس
عــى ســبيل المثــال وان تغيــر القســم او المنهــج او الخــط الســيايس
لصحيفتــك ال يعتبــر مــن تلــك الحــاالت وعليــه فــان تــركك العمــل
لــدى تلــك الصحيفــة مــن تلقــاء نفســك اليعطيــك الحــق ان تطالــب
بكافــة الحقــوق الــي تســتحقها كمــا يف حالــة الفصــل التعســي
اذ ان الحقــوق الــي تســتطيع المطالبــة بهــا يه رواتبــك المتبقيــة
لديهــم واجازتــك الــي لــم تســتخدمها و بــدل مكافــأة نهايــة الخدمة
اذا كانــت تلــك الصحيفــة غيــر خاضعــة الحــكام المؤسســة العامــة
للضمــان االجتمــايع ويف هــذا المقــام.

بالتعاون مع

شركة الفصل للمحاماة واالستشارات القانونية

س:3

لقــد وقعــت قبــل عــدة أســابيع جريمــة
قتــل هــزت مشــاعر الــرأي العــام كافــة لبشــاعة تلــك
الجريمــة و كونهــا أول جريمــة مــن نوعهــا تشــهدها
البــاد ،وحيــث أنــي أرغــب بعمــل تحقيــق
حــول تلــك الجريمــة ونوعهــا والدافــع الرتكابهــا
واألســباب الــي احاطــت بالجــاين الرتــكاب فعلتــه
هــذه ،فإنــي أود أن أعــرف هــل بإمــكاين عمــل
مثــل ذلــك التحقيــق أم اكتــي بكتابــة خبــر عــادي
حــول تغطيــة خبــر الجريمــة أم أن النشــر يف مثــل
تلــك الجرائــم محظــور ومعاقــب عليــه علمــا ً بــأن
الدعــوى اآلن منظــورة أمــام المحكمــة؟

ج:3

إن األســباب الــي ذكرتهــا يف معــرض ســؤالك والــي
دفعتــك لعمــل مثــل ذلــك التحقيــق ال بــأس بهــا وال عقوبــة عليهــا
إذ يظهــر أن الهــدف منهــا اجتمــايع إصالحــي اال أنــه يجــب عليــك
أن تأخــذ بعيــن االعتبــار أنــه عنــد الكتابــة عــن هــذه الجريمــة الــي ال
تــزال أمــام القضــاء أن تــرايع يف كتابتــك عــدم التاثيــر عــى القضــاة
الذيــن ينظــرون تلــك الدعــوى بمعــى أن تقــم باســتمالة عواطفهــم
بــأن تظهــر الجــاين عــى صــورة مغايــرة لمــا ارتكبــه مــن جرائــم ســواء
أظهرتــه بمظهــر المجــرم العنيــف أو أظهرتــه كمــا ال ذنــب لــه و بأنــه
لــم يرتكــب تلــك الجريمــة أو أن تعمــل عــى التأثيــر يف الــرأي العــام
ضــد الجــاين ،بــأن يتعاطفــوا مــع أهــل الضحيــة أمــا إذا لــم يكــن
مــن شــأن النشــر إحــداث مثــل هــذا التأثيــر فاليكــون النشــر مجرمــا
بموجــب هــذه المــادة .

س:٤

أتــرأس تحريــر مجلــة شــهرية وأريــد أن
أستفســر عــن مســؤولييت عــن كافــة المقــاالت الــي
يتضمنهــا عــدد المجلــة حــى تلــك المقــاالت الــي
لــم أقرأهــا أو أجيــز نشــرها أو يف حــال كنــت خــارج
البــاد

ج:٤

لقــد جــاء نــص القانــون واضحــا ً ال لبــس فيــه يف بيــان
مســؤولية رئيــس التحريــر عــن المــواد الــي تنشــر يف المطبوعــة
الــي يــراس تحريرهــا إذ تعــد مســؤولية رئيــس التحريــر <مفترضــة>
عــن كل مــا ينشــر يف المطبوعــات الدوريــة  ،هــذا والبــد مــن التأكيــد
عــى أن المعاييــر الدوليــة لحريــة االعــام تعــارض مبــدأ المســوؤلية
المفترضــة لرئيــس التحريــر ونوكــد عــى مبــدأ شــخصية العقوبــة.

س:٥

أعمــل يف جريــدة يوميــة وقــد صــدر
بحــي حكــم قضــايئ يف قضيــة مطبوعــات ونشــر
بإلزامــي بدفــع مبلــغ  2500دينــار كتعويــض
للمشــتيك ،وقــد أخبرين محامــي المشــتيك بضرورة
قيامــي بتســديد هــذا المبلــغ كامــا ً فعرضــت عليــه
أن أقــوم بتقســيط المبلــغ إال أنــه رفــض بحجــة أن
هــذا المبلــغ ال يقســط فهــل طلــب وكيــل المشــتيك
قانــوين؟

ج:٥

حيــث أن األفعــال الــي ترتكــب خالفــا ً لقانــون
المطبوعــات و النشــر تعتبــر مــن الجرائــم وفقــا لمنظومــة
التشــريعات الجزائيــة فــان أي فعــل مخالــف لقانــون المطبوعــات
والنشــر يعــد جريمــة.
وقــد نــص قانــون التنفيــذ يف المــاده (/22أ )1/منــه صراحــة عــى
أحقيــة الدائــن أن يطلــب حبــس مدينــه دون حاجــة إلثبــات اقتــداره
يف حــال كان التعويــض عــن األضــرار نــائش عــن جــرم جــزايئ
بمعــى أن التعويضــات المدنيــة الــي تحكــم بهــا المحكمــة نتيجــة
الجرائــم الجزائيــة ال تقبــل التقســيط .وعليــه فإنــك ملــزم بدفــع
المبلــغ المحكــوم بــه دفعــة واحــدة طالمــا أن الحكــم الصــادر
بحقــك اكتســب الدرجــة القطعيــة ولــم يعــد قابــا ً للطعــن بــأي
طريقــة مــن طــرق الطعــن.

س:٦

هــل إعــادة نشــر محاضــر جلســات
مجلــس النــواب الــي تضمنــت إســاءات أو اتهامات
ألفــراد يف المجتمــع يعتبــر أمــر يعاقــب عليــه
القانــون؟

ج:٦

إن قيــام الصحــي بنشــر عبــارات قيلــت أثنــاء الجلســة
البرلمانيــة أو أفعــال وقعــت أثنــاء الجلســة وتشــكل ذمــا أو قدحــا
تجــاه اي شــخص داخــل قبــة البرلمــان ســواء أكان نائبــا او وزيــرا أو
مهمــا كانــت صفتــه مكفــول بموجــب المــاده ( )198مــن قانــون
العقوبــات االردين والــي بينــت ان نشــر اي مــادة تكــون ذمــا اوقدحــا
يعتبــر نشــرا غيــر مشــروع إال إذا كان موضــوع الــذم أو القــدح هــو
يف الواقــع بيــان صحيــح الي أمــر قيــل او جــرى او اذيــع يف مجلــس
االمــة .
ومــن هنــا يمكــن للصحــي ان ينشــر كل مــا يــدور يف الجلســة
البرلمانيــة ســواء أكان ذلــك مــن المعلومــات أو العبــارات المدونــة
يف محضــر الجلســة أم أي عبــارات أو أفعــال وقعــت اثنــاء الجلســة
ولــم تــدون يف المحضــر .ولكــن ال ّ
بــد مــن المالحظــة أن تكــون
هــذه العبــارات أو أالفعــال قــد وقعــت أثنــاء الجلســة البرلمانيــة
بمعــى تحــت القبــة .وال يجــوز نشــر أي عبــارات أو أقــوال تشــكل
ذمــا أو قدحــا خــارج الجلســة البرلمانيــة وحــى لــو وقعــت داخــل
مبــى مجلــس االمــة مثــل أروقــة المجلــس أو مكاتــب النــواب ألن
المشــرع عندمــا منــح تلــك الرخصــة إنمــا كان القصــد منهــا إعطــاء
الصحفييــن حصانــة لنشــر كل مــا يــدور أثنــاء الجلســات البرلمانيــة
فقــط.

